
Posudek magisterské diplomové práce Zdeňka Hartmanna 

Haškův "Švejk" v němčině 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie, obor překladatelství
tlumočnictví (2009) 

Práce zachycuje hodnocení Haškova románu v českém a německém prostředí a analyzuje 
překlad románu do němčiny. V první části popisuje vývoj pohledu na "Osudy dobrého vojáka 
Švejka za světové války" v českém prostředí. Zvláště reakce na první vydání "Švejka" jsou 
popsány velmi pečlivě, chronologicky i v široké paletě odsudků a pochval, od hodnocení 
dobrého vojáka jako zrůdy, sprosťáka, až po oslavu jeho "vitalismu", ruku v ruce 
s vyzdvihováním Haškova proletářství (1. Fučík: "Hašek byl pracující umělec."). Švejk byl 
odmítán ve jménu morálky, národa, náboženství, demokracie, na druhé straně oslavován ve 
jménu beztřídní společnosti, lidovosti a - opět - demokracie. Haškův román byl naroubován 
do rámce komunistické představy o umění. Autor diplomové práce zdařile vystihuje 
interpretaci "Švejka" v 60. letech spojenou s odmítnutím didaktické úlohy díla. Dále se 
zabývá přijetím románu v německém prostředí a vysoce hodnotí úlohu Pavla Eisnera, 
osvědčeného prostředníka mezi českou a německou kulturou. 

Německý překlad Grety Reinerové je hodnocen na základě pragmatické teorie překladu 
Kathariny Reissové a Hanse Veermera a pragmatické teorie jazyka obsažené v pracích 
Ludwiga Wittgensteina, Donalda Davidsona a Richarda Portyho. Překladu se daří zachovat 
komiku románu: míšení vysokého s nízkým v obsahové i stylistické rovině, paradoxní 
souvislosti a rozvoj odbočkou. Za substituci obecné češtiny je zvolena "pražská němčina", 
Kleinseitner Deutsch, a to nikoli důsledně. Tato metoda se však jeví jako funkční, těžko 
hledat pro překlad "Švejka" jinou substandardní varietu německého jazyka. Ostatně Haškův 
humor není primárně založen na jazykové komice, jak uvádí autor v závěrečném shrnutí. 

Autor postupuje soustavně, teze kritiky překladu Grety Reinerové postupně posuzuje a 
dokládá své soudy či postřehy textovým rozborem. Ve vlastní translatologické analýze 
rozebírá tři vybrané kapitoly. Přehledně člení způsob řešení do šesti kategorií. Výsledky 
rozboru zdařile hodnotí a zobecňuje. Shromáždil velké množství materiálu a dokázal, že je 
umí zpracovat. 

Práce obsahuje drobné nedostatky, překlepy (např. na str. 8, 11, 16, 17, 34, 36, 67, 68, 71, 72, 
100,166,179), chyby v interpunkci (např. na str. 19,21,35,36). Postrádám některé položky 
seznamu použité sekundární literatury. To však nebrání hodnocení práce jako výborné, jež 
navrhuji. 
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